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Det här är Botkyrka – det här är Sverige! 



Botkyrka kommun 

 90 000 invånare 

 Ligger i Södra Stockholm 

 Det talas över 150 språk 

 Beblandad boende,  

- villor och höghus 

- förort och glesbygd  

 



Så här beskriver vi dagens Botkyrka – långt ifrån lagom 

 Botkyrka är långt ifrån lagom – en 
kontrastrik och kreativ 
mötesplats. 

 I Botkyrka finns mängder av 
kontraster; i arkitekturen, naturen, 
människorna och företagen.  

 I Botkyrka är vi kreativa, nytänkande 
och satsar på upplevelser.  

 I Botkyrka uppstår oväntade och 
intressanta möten mellan 
människor, kulturer, språk och 
religioner. 

 



Associationer 

Associationer till Botkyrka 



   Varför behövs en interkulturell strategi?  
 

 För få svenska aktörer som tar aktivt ansvar 

 Fortfarande ny? När är man ”vanlig” svensk? 

 Nationell politik för onyanserad - oavsett parti  

 Motstridiga tendenser  

 Sammansatt befolkningsstruktur – olika ursprung, kön, 
utseende, religion, minoritet, ålder, funktionsnedsättningar 

 Att ta steget från mångkultur till interkultur 



Sveriges enda ”European intercultural city” 



Grundpelare i Botkyrkas interkulturella 
strategi 

Undvika segregation 

Identifiera det  
gemensamma  

Interkulturell kompetens  
i organisationen 



Matris över olika politiska inriktningar att förhålla sig till 
migration och integration 
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Verktygslåda: från mångkultur till interkultur  
– så gör du 



   ”De nya generationerna måste kunna 

 vara stolta över familjens historia och  

identitet och ändå vara svenskar.  

Framför allt vill vi inte betraktas som  

”icke-svenskar”. 

Botkyrka ungdomsfullmäktige: Identitet, 
samhörighet, hemkänsla och delaktighet 



Mediearbetet 
 
 
 
 



Hur framställs Botkyrka kommun i medier? 

 Vi arbetar systematisk med att kartlägga mediebilden av kommunen 

 From 2010 har vi gjort kvartalsvisa analyser av vår mediepublicitet 

 Från att ha legat på ca 4000 artiklar under 2010 har Botkyrka ökat mängden 
publicitet till ca 8200 artiklar under 2015 

 Den positiva publiciteten har ökat från 17 % (2010) till 26 % (2015) 

 Den negativa publiciteten har minskat från 28 % (2010) till 21 % (2015) 

 Botkyrka är enligt oberoende analytiker på medieföretaget Retriever och 
Onpoint bland de kommuner i Sthlms län som har mest publicitet    

 



Hur framställs Botkyrka kommun i media? 
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Vad handlar publiciteten om? 
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Exempel! 
 
 
 
 



 Över 100 bilar brändes, 
stenkastning och vandalisering i 
framförallt Stockholms förorter 
men spred sig även till andra 
städer i Sverige 

 Rekordmånga från 
räddningstjänsten; polis, brandkår, 
sjukvård jobbade intensiv under 1 
vecka 

 Ca 30 personer som tros ligga 
bakom uppviglingen greps 

 Ett ”medborgargarde” bestående 
av framförallt män med rasistiska 
sympatier bildades och 
patrullerade 

Oroligheter i Stockholm maj 2013 



Hur vände vi den negativa bilden? 



STORYTELLING – goda berättelser 















Att ta plats i debatten 



Böneutropsfrågan 

Medborgarförslag inkom september 2012 

Kommunfullmäktige beslut februari 2013 

2000 brev / epost 

150 samtal 

Över 6000 inlägg i sociala medier 

En majoritet av inläggen var rent rasistiska 

 





 https://www.youtube.com/watch?v=2mr2RM9fvEw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2mr2RM9fvEw




Hur vände vi den negativa bilden? 



Kungaparet besöker moskén  



Spinner vidare på de positiva nyheterna  
 
tex:  
- pensionersföreningens möten i moskén 
- moskébesök ingår i Visit Botkyrka / 
turismföreningens utbud 
- eller bopriserna  
 



Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten 
beslutar om att lämna Botkyrka januari 2016 
 
Det blir en negativ nyhet om att förorterna utarmas, att det inte 
finns någon framtidstro kvar.  
 

Servicekontorets flytt – att påverka beslut 
genom opinionsbildning  



 



Hur vände vi den negativa bilden? 







Insatser: 

 Budskapet att FK sviker Botkyrka 

 Brev till generaldirektören 

 Pressmeddelande 

 Debattartiklar 

 Medieintervjuer 

 Kampanj i sociala medier - #svikinteförorten 

Resultat:  

 Försäkringskassan ändrar sitt beslut och stannar  

 Gemensam pressträff 

 Medieintervjuer 

 Budskapet att Botkyrka stod upp mot 
nedmonteringen av förorter 

 Beröm för att man lyckades få FK att ändra sitt  

beslut 



Almedalen – varje år större och större 

 Samtliga politiska partier i 
riksdagen har en egen dag 
med aktiviteter och utspel 

 Organisationer, företag, 
föreningar, privatpersoner 
– ALLA ”kan” vara med  

MEN…  

 Vem har möjlighet? 

 Ekonomiska resurser? 

 Rätt nätverk? 

 Professionellt uppriggad 
för varje år 

 Stor konkurrens 





Almedalen: 



Filmen… 





Avslutningsvis… 
 
 



”Sveriges framtid finns i Botkyrka” 
Ur Södra Sidan 11/5 2013 

 Arne Dahl, pseudonym för 
Jan Arnald, författare. Varför 
bor huvudpersonen i dina 
böcker i Norsborg? 

 -För mig finns en stor del av 
Sveriges framtid samlad i Alby, 
Fittja, Norsborg och Hallunda. 
Hur det går hos er, med 
grannsamverkan, brottslighet, 
integration, miljonprogram avgör 
i hög grad hur det går för 
Sverige. Ni är helt enkelt jäkligt 
viktiga för landets framtid. 

 



Kontakt:  

 Hediye Güzel, pressansvarig, Botkyrka Kommun 

 Hediye.guzel@botkyrka.se 

 Tel: +46 72 711 7580 

mailto:Hediye.guzel@botkyrka.se

